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A szerkesztőség a beküldött kéziratok rövidítésének 

és stilisztikai javításának jogát fenntartja!

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2016. szeptember 27. napján tartott 
képviselő-testületi ülést. 

Az üléseken történt fontosabb eseménye-
ket az alábbiak szerint foglaljuk össze: 

1. A Képviselő-testület az alábbi 
beszámolókat, tájékoztatókat tár-
gyalta meg:

Beszámoló a Jánoshalma-
Mélykút Ivóvízminőség-javító Ön-
kormányzati Társulás 2015. évi te-
vékenységéről.(154/2016. (IX.27.) Kt. 
számú határozat)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 
2015. évi tevékenységéről. (157/2016. 
(IX.27.) Kt. számú határozat)

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A Képviselő-testület döntött a 
csatlakozásról a Bursa Hungarica Fel-

sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017. évi pályázati fordulójához. A Képviselő-
testület a 155/2016. (IX.27.) Kt. számú határo-
zatában 1.000.000.- Ft keretösszeget biztosít a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.
3. A Képviselő-testület új állandó bizottsá-

gokat választott:
A 161/2016. (IX.27. ) Kt. számú határozata alap-
ján Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság (5 fő)
elnök: Kopcsek Tamás 
képviselő tag: Jakity Attiláné és Novák László
külső tagok: Sári Józsefné és Rasztik Tibor
A 162/2016. (IX.27. ) Kt. számú határozata alap-
ján A Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság (5 fő)
elnök: Dr. Sztantics Péter
képviselő tag:  Novák László és Torma Gábor
külső tagok: Bozóki Gáborné és Szabó Ernő 

4. Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 
óvodavezetői feladatainak ellátására kiírt pá-
lyázat elbírálása

A Képviselő-testület Mélykút Város Önkor-
mányzat Óvodája óvodavezetői feladatainak 
ellátására kiírt pályázatra beérkezett pályázatot 
elbírálta és Mackó Zoltánnét 2016. október 
1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig ter-
jedő határozott időre megbízta az intézmény 
vezetésével.

A tanácskozó teremből jelentjük
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Mackó Zoltánné vagyok, 2016. 10. 01-től Mélykút Város Önkor-
mányzat Óvodájának kinevezett óvodavezetője, 5 éves időtartamra. 

Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam.
Az óvodapedagógusi pályám kezdetét és első próbálkozásaimat 

az 1988-1994-ig terjedő, képesítés nélküli munkaviszonyom indította 
el. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy én itt jól érzem ma-
gam és hosszú távon itt a helyem.

A szerződésem lejárta után az életem következő tíz éve másfelé 
sodort. Családalapítás, vállalkozások, 2 gyermek születése.

Felnőtté váltam, egyre pontosabban el tudtam dönteni, hogy az 
életemet merre irányítsam.

Beiratkoztam a Kecskeméti Főiskola levelező tagozatára, óvoda-
pedagógus szakra.

1998. 07. 01-től helyezkedtem el a mélykúti I. sz. óvodában, 
Hatalóczky Tiborné hívó szavára, akinek az útmutatásait azóta is kö-
vetni tudom, és 2000-ben sikeresen megszereztem a diplomámat.

Már akkor lehetőséget kaptam csoport vezetésére a 2000/2001-es 
nevelési évtől.

Felmenő rendszerben folyik óvodánkban a csoportok szervezése, 
eddig 4 osztatlan csoportot irányítottam, kiscsoporttól nagycsoportig. 
A saját fejlődésemet nyomon tudom követni csoportról-csoportra.

A pedagógiai munka eredményességét az évek gyakorlata, a pe-
dagógiai rutin, a kollégák segítsége, a változó pedagógiai programban 
való elmélyülés segíti.

Az óvodánk közössége összetartó, a közös célok elérésének érde-
két szívén viselő, segítőkész testület.

A saját magam képzése érdekében fontosnak tartottam, hogy el-
mélyüljek más pedagógiai területek megismerésében, az önképzés 
mellett szakmai kérdésekben is tájékozott legyek.

Ennek érdekében a preventív és differenciáló nevelés, a gyermek-, 
ifjúság- és családvédelem pedagógiai-pszichológiai, módszertani 

ismereteiből differenciáló, fejlesztő pedagógiai szakvizsgát tettem 
2008-ban.

A szakirányú továbbképzés segített a szakmai és módszertani pe-
dagógiai kultúrám megújulásban. Újabb módszereket és tudományos 
eredményeket ismerhettem meg.

Komplex módon építem fel a pedagógiai folyamatok elemeit, pe-
dagógiai programunk célkitűzéseit.

Mint egy hátrányos helyzetű térség óvodapedagógusa a szociális 
érzékenység, a szülői háttér nyomon követése egyre fontosabb részét 
képezi munkámnak.

Jó kapcsolatot ápolok a városunkban található közművelődési 
intézményekkel. Közös programok megvalósításával igyekszem segí-
teni a gyermekek személyiségfejlődését és, hogy azok beépüljenek a 
nevelési folyamatokba.

Távlati terveim megvalósításához aktív továbbképzési módokat is 
rendeltem.

Második szakvizsgámat BME Alkalmazott Pedagógiai és Pszicho-
lógiai Intézet Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú 
továbbképzési szakon szereztem meg.

A nevelőtestület támogatását élvezem, biztattak abban, hogy a 
képesítést szerezzem meg, ez pozitív megerősítést jelentett, hogy 
kitűzött céljaimat elérjem. 

Intézményi delegáltként részt vettem 4 pedagógus minősítési eljá-
rásában, segítettem őket a felkészülésükben.

Óvodavezetőként céljaim között szerepel a város óvodáinak fejlő-
dése, a zavartalan működés biztosítása. Úgy érzem, így hasznosabb 
tagja lehetek munkahelyemnek, az alkalmazotti – és szülői közösség-
nek, elsődlegesen a gyermekeknek.

Mackó Zoltánné
óvodavezető

Az óvodavezető bemutatkozása

A  környezetterhelési díj
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 

26. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzatok ren-
deletben állapítják meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal 
kapcsolatos rendelkezéseket, amelyet a közcsatorna üzembe he-
lyezését követően záros határidőben kell megalkotni.

E kötelezettségének eleget téve a Képvise-
lő-testület 2016. október 25-ei ülésén megal-
kotta a talajterhelési díjról szóló önkormány-
zati rendeletet. A rendelet novemberben ke-
rül kihirdetésre. A rendelet alapján Mélykút 
Város Önkormányzat közigazgatási területén 
a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély 
alapján szennyvízelhelyezést alkalmazó ki-
bocsátó talajterhelési díjat köteles fizetni. A 
talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy 
egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel iga-
zolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiá-
nyában az átalány alapján meghatározott víz 
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály 
szerinti locsolási célú felhasználásra figyelem-
be vett víz mennyiségével. 

A közcsatorna hálózattal érintett ingatlan tulajdonosai a talaj-
terhelési díj fizetési kötelezettségük alól 2016. december 31-ig 
mentességet kaptak. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a köz-
csatorna rákötési kötelezettséget – talajterhelési díj fizetése nélkül 
– ezen év végéig lehet teljesíteni.

A rendelet részletes ismertetése az Önkormányzati Tájékoztató 
következő számában történik.
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2016. szeptember elsejével Mélykúton is megindult a Cigány Szoci-
ális Háló program.

A program modellként indult el Bács-Kiskun megyében több mint 
tíz városban. A közfoglalkoztatási program keretében cigány szociális 
segítők és úgynevezett ’utcabizalmik’ kerültek alkalmazásba.

A programban összesen tizenegy fő – három szakirányú végzetséggel 
rendelkező, három fő kinti segítő, négy fő ’utcabizalmi’ és egy fő pedig 
koordinátori szerepkörben – kezdte el a munkát.

A szakirányú végzettségűek közül két fő a Szent Tamás Katolikus Ál-
talános Iskolában végzi munkáját. Feladatuk az ott tanulók napközibe és 
sportcsarnokba való kisérése és felügyelete, valamint a napi szinten való 
kapcsolattartás a szülők és pedagógusok között. Elsősorban cigánygye-
rekek felzárkóztatásának elősegítése és lemorzsolódásának csökkentése 
a cél. Egy fő az 1. számú óvodában végzi a napi teendőit, aki csecsemő, 
gyermekápoló és gondozó főiskolát végzett.

Három fő kinti segítő, ők azok a személyek, akik kijárnak a családok-
hoz, például ha a gyerek nem ment óvodában, iskolában. A helyszínre 
menet a segítő megtudja, hogy a gyerek miért hiányzik az óvodából 
vagy iskolából, és ezt jelenti az intézményben lévő segítőnek. 

A szociális háló programon belül lehetőség nyílik arra, hogy a segítők 
és ’utcabizalmik’ munkájával javítani tudjuk a helyi cigányság és nem 
cigányság életvitelét. A feladatukon túl más egyéb plusz feladatokat 

is ellátnak, többek között a gyerekekkel való foglalkozás (zeneoktatás, 
táncoktatás), felnőttekkel való törődés és foglalkozás, valamint munka-
helykeresés segítése. 

Burai Béla
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Jánoshalma járás területén a nyilvántartott álláskeresők száma a 
2015. év első félév átlagában 1337 főről 1019 főre csökkent a 2016. év 
azonos időszakára. 23,8 %-os apadás következett be egy év alatt. 2014. 
év első félévi átlagos száma 73 fővel volt több, mint 2015-ben.

2016. év júniusi zárónapon 807 fő álláskeresőt tartottak nyilván Já-
noshalma járás Foglalkoztatási Osztályán, az előző hónapnál 35 fővel 
(4,1 %-kal), a múlt év júniusában 342 fővel (29,8 %-kal) kevesebbet.

A pályakezdők aránya Jánoshalma járásban 14,7-16%, míg a megye 
átlagában 11,1-13,2 % közötti értéksávban helyezkedik el 2016. év első 
félévében. A pályakezdők átlagos száma 2015. év első félévében 214 
fő volt. 2016. év január-június hónap átlagában számuk 150 fő, arányuk 
ellenben továbbra is magas 14,7 %. Idén a pályakezdő fiatalok száma 
hónapról hónapra kevesebb, június végén számuk 130 fő, a múlt havi-
nál két fővel, az elmúlt év hatodik hónapjánál 72 fővel kevesebb.

A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkanélküliség szintjét mu-
tatja. Jánoshalma illetékességi területén ez a mutató 2008-tól 2014-ig 
egyik évben sem volt 20 % alatt. 2015-ben viszont január-június hó-
napok átlagában a nyilvántartott álláskeresők száma 20% alá süllyedt, 
pontosan 19,8 %-ra. Jánoshalma járás és a megyei mutató közötti 
különbség 2015. évig 10 %-pontot meghaladó volt. 2016. januártól 
júniusig minden hónapban kisebb mutató tapasztalható Jánoshalma 
járásban, júniusban már csak 11,7 %-os volt, 5,4 %-ponttal alacsonyabb, 
mint 2015 júniusában.

Az álláskeresők regisztrációjának időtartamát tekintve az egy éven 
túl folyamatosan nyilvántartottak aránya évről évre fokozatosan csök-
ken. Ugyanakkor 2016. év első hat hónapjában kissé magasabb, az ál-
láskeresők 29, 7 %-a tartósan munkanélküli, vagyis egy évnél hosszabb 
ideje szerepel a nyilvántartásban. Jánoshalma területéhez tartozó tar-
tósan álláskeresők aránya 2,3-5,4 %-pontos szóródással alacsonyabb a 
megyei átlagnál.

Jánoshalma járásban a nyilvántartott álláskeresők körében 2015. év 
január-június hónap átlagában a nők aránya magasabb: 51,1 %. A 2016. 
év első felének átlagában ez az arány nem változott.

A nyilvántartott álláskeresők többsége – közel fele – nyolc osztályt 
vagy kevesebbet járt iskolába, a féléves átlag létszámok alapján. A szak-
munkások aránya majd egyharmad. 

2016. év első félév átlagában az összevont korcsoportok alapján a 
25 év alattiak és a 25-54 év közöttiek arány mérséklődött. 

A nyilvántartott álláskeresők 8,4 %-a jogosult álláskeresési járadék-
ra. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást az álláskeresők több, mint 
egyharmada kapott, azonban a regisztrált állomány több, mint fele 
nem részesül ellátásában.

A munkáltatók által a bejelentett új munkaerőigények száma folya-
mosan bővült. A 100 nyilvántartott álláskeresőre jutó üres álláshelyek 
átlagos száma az év első félévében 2,8, az idei év első félévében 16,7 
a mutató értéke, a megyei pedig 17,4. Jánoshalma térségben a mutató 
többnyire alacsonyabb a megyei átlagnál.

A munkanélküliség kezelését szolgáló foglalkoztatási támogatásban 
érintettek száma Jánoshalma térségben a fokozatos bővülés után 2015. 
év első félév átlagában közel 150 főre redukálódott. 2016. év első félév 
átlagában viszont 170 főre emelkedett. Legtöbben bérköltség támoga-
tásban és képzésben részesültek, bértámogatással érintettek és a vál-
lalkozóvá válás támogatásával vállalkozók száma viszonylag alacsony.

Jánoshalma járásban a közfoglalkoztatott létszám a megyei közfog-
lalkoztatott létszám 2015. év első félévi átlagában 8,9 %-os arányáról 
idén 9%-ra emelkedett. 2016. év első félév átlagában 1269 fő dolgozott 
közfoglalkoztatás révén. A közfoglalkoztatottak többsége a startmunka 
mintaprogram keretében állt alkalmazásban idén és tavaly is.

(Készült a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályának anyaga alapján)

Tájékoztató a Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya Mélykút várost érintő munkanélküliség helyzetéről

Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tájékoztatója

jánoshalmi 
rendôrŐrs

indokolt esetekben 
az alábbi 

telefonszámon hívható 
éjjel-nappal: 

06-20/539-6499

démász 
telefonszámai
Általános kék szám 

(CALL CENTER) 
06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 
06-40-82-20-00

Mérôállás bejelentése: 
06-80-82-81-80
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Mondják, a himnuszt énekelték 
úgy indultak a puskatűznek 
s a könnygáz meg a tűzzel telt ég 
sem riasztotta vissza őket.
Csorgott a könnyük.  
Talán sírtak. 
Csorgott a vérük. 
Belehaltak.
Diákok voltak. 
S ők csinálták 
a dicsőséges forradalmat!
(Jobbágy Károly: Mondják, a himnuszt énekelték)

Október 23-a az idén vasárnapra esett, mégis – vagy éppen ezért – 
sok mélykúti polgár érezte úgy, hogy el kell mennie a 60 évvel ezelőtti 

események tiszteletére rende-
zett megemlékezésre. Akkor 
és ott ismét bepillanthattunk 
a múltba. A Szent Tamás Ka-
tolikus Általános Iskola tanulói 
sosem hallott versekkel, Kissné 
Szobonya Csilla édesapjáról 
felidézett történetekkel, saját, 
óvodáskori emlékeivel, a csa-
ládi bánattal, meghurcoltatá-
saikkal vitt el bennünket abba 
a múltba, ami csak a miénk, 
amire nem emlékezünk nap 
mint nap, mégis meghatároz-
za életünket. Hagyományain-
kat őrizni, emlékeinket ápolni 
kell, mert gyökértelen fának 
nem nő koronája.

Minden város életében ün-
nepélyes pillanat egy új köztéri szobor felavatása, megszentelése. Ok-
tóber 23-án Dr. Szobonya Zoltán mellszobrát szentelte meg Szécsényi 
Attila káplán atya: 

„Istenünk, Te helyesnek tartod, hogy hőseink alakját szobor formá-
jában elkészítsük és valahányszor testi szemünkkel rájuk tekintünk, kö-
vessük hősiességüket, áldozatukat és bátorságukat és követésükre buz-
duljunk. Kérünk, áldd meg ezt a műalkotást, és add, hogy aki emellett 
a szobor mellett imádságos lélekkel, nyitott szívvel elhalad, és tiszteli 
Dr. Szobonya Zoltánt, gazdagodjék lélekben és boldoguljon ennek a 
hazának útjain! Adja az Úr, hogy életelvét követni tudjuk mindannyian 
az örök haza reményében: Inkább becsületben meghalni, mint becs-
telenül élni.”

1956. városi ünnepség

Kli(e)gl Sándor Mosonmagyaróváron született, 1945. február 27-én. 
A Budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett, szob-

rász-tanára Somogyi József, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szobrász 
szakon végzett, ott mestere Mikus Sándor volt. 1971-től Hódmezővásárhelyen, 
a Vásárhelyi Művésztelepen, 1980 óta Szegeden él és alkot. A 2000-es évek 
elején a Nemzeti Kulturális Alap Főbizottságának tagja, illetve a Képcsarnok 
művészeti tanácsadója volt. 2015-től a Magyar Művészeti Akadémia köztestüle-
ti tagja. Kligl Sándor szobrászatára igényes, elmélyült, finom, de ugyanakkor di-
namikus formaképzés jellemző. Munkáin érzékelhető a tudatos felkészülés és a 
szellemes, újszerű, eredeti megoldás találkozása. Történelmi személyek, bibliai 
témák megjelenítésekor a hagyomány tisztelete és konzervatív értékrendje se-
gíti. Szívesen készít díszítő- és zsánerszobrokat, melyeket sajátos mesélőkedv 
jellemez. Az évek során munkásságában előtérbe kerültek a többfigurás kom-
pozíciók. Számos egyéni kiállítása volt Norvégiától Olaszországon át Belgiumig, 
valamint hat Közgyűjteményben, így a Vatikáni Múzeumban is megtalálhatók 
alkotásai. Közösségi megbízásokra és magán megrendelésekre készített művei-
nek száma meghaladja a 100 darabot. Jelentős kisplasztikai, dombormű készítő 
és érmészeti munkássága is.

A „Dr. Szobonya Zoltán emlékhely létesítése Mélykúton” tárgyú pályá-
zat megvalósítását az „1956-os Emlékbizottság” támogatta.

Lejegyezte: Lajdi – Illés Genovéva

Hadd mutassam be Önöknek Kligl Sándort, 

neves szobrászművészt, a szobor alkotóját: 
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Október nekünk, katolikusoknak 
különösen is a Mária-tisztelet hó-
napja. A legtöbb egyházközségben 
ilyenkor közösen végezzük a rózsafü-
zért templomainkban. A hónap Mária 
tiszteletére történt szentelése talán 
Szűz Mária fatimai jelenéseivel köt-
hető össze, ugyanis ez volt május-
tól kezdve a bezáró hónap, amikor 
is Mária ezen hónapok 13. napjain 
megjelent 3 pásztorgyermeknek. Azt 

kérte itt Szűzanyánk, hogy ezalatt a 6 hónap alatt minden 13-án jöjje-
nek el a Béke völgyébe – ahol a jelenés történt – és ott imádkozzák a 
rózsafüzért. Az imádság miértjére is felhívta Szűzanyánk a figyelmet: 
engeszteljenek a sok bűnért, amit az emberiség elkövet és ajánlják fel 
Oroszországot Istennek. Tudvalevő, hogy ezek a jelenések pont 100 
évvel ezelőtt történtek, 1916-ban az I. Világháború idején. A jó Isten 
így látta jónak, hogy az embereket rádöbbentse arra, hogy van bűn-
bocsánat nála, csak hozzá kell fordulnunk, és hogy tartsuk fontosnak 
a békéért való imádságot. Mennyire aktuálisak ezek a kívánalmak ma 
is. Békét és bocsánatot szomjazunk. Nem kell messzire mennünk, lát-
juk sok család helyzetét, látjuk a déli migráció-áramlást, a világ más 
részein zajló háborúkat, összegezve a szakadásokat, békétlenségeket. 
Szépen énekeljük egyik katolikus énekünkben:

Béke fejedelme, szentséges Istenünk,  
Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk.  
Békét adj szívünknek, békét családunknak,   
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Szűz Mária Szíve, béke példaképe,  
Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!  
Békét adj szívünknek, békét családunknak,  
Békét nemzetünknek, békét a világnak!

Mária különösen is 
méltó arra, hogy a bé-
kéért hozzá imádkoz-
zunk, hiszen ő volt az, 
aki Krisztust felnevel-
ve biztosította családja 
számára, hogy békes-
ségben tudjanak élni. 
Szűzanyánk az a sze-
mély, aki hozzánk közel 
hajolva – a a jelenések 
által – hirdeti, hogy jó 
az Isten, és akarjuk en-
nek a jó Istennek a bé-
kéjét kiesdeni.

A világ több pontján is állítottak fel olyan emlékoszlopokat, szob-
rokat, melyek a békére hívják fel az emberek figyelmét: A francia 
Alpokban, Olaszország és Svájc határához közel, a Mont Blanc köze-
lében van a Les Houches (lé uss) városka, melynek egyik sziklaormán 
az első világháború utáni években óriás arányú kőszobrot szenteltek 
Krisztus királynak. Súlya 500 tonna. A szobor talapzatában kápolna 
van berendezve, ahol minden hónapban szentmisét mondanak előt-
te a világ békéjéért. Hatalmas betűk hirdetik: PAX. (BÉKE) Minden 
este villanyfénnyel is kivilágítják. Székelyföldön, Farkaslaka községhez 

tartozó bogárfalvi (Székelyszentlélek) Gordon-tetőn (953 m) felállított 
Jézus Szíve-szobor 22 méteres magasságával Kelet-Európa legmaga-
sabb Krisztus-ábrázolásának számít.

2011. decemberében állították fel és 2013. augusztus 17-én áldot-
ta meg Msgr. Tamás József segédpüspök. Keresztutat és kápolnát is 
építenek, hogy az odalátogatók tudjanak elcsendesedni és meghall-
hassák Krisztus Urunk üzenetét: „Békességet hagyok rátok, az én 
békémet adom nektek”.

Mi katolikusok az Oltáriszentség tiszteletére írt énekünkben így 
imádkozunk és kérjük most is Istent, a Szűzszülő közbenjárására, 
hogy adja meg nekünk bűneink bocsánatát és az óhajtott békét.

Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat,
Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!

Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér,
Áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!

Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
A szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen.
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk, 
Minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!

István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga.
Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!

Szécsényi Attila káplán

„Irgalmasság Édesanyja”
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Itt a fűtési szezon, így megyénkben is megjelenhetnek a 
trükkös faárusok. Minden évben több tucatnyi embert 

csapnak be a tűzifával házalók.

Trükkök tömegével verik át a megrendelőket a
 „tüzelős csalók”.

Elkövetési módszereik jellemzői a következők:

A kereskedelmi árnál jóval olcsóbban kínálják „kiváló” 
minőségű portékájukat plakátokon, hirdetési újságokban. 
Csak egy telefonszámot adnak meg a hirdetéseikben, az áru 
értékesítését pedig általában helyszínre szállítással vállalják. 
A jármű platóján még tíz mázsa a tüzelő, udvaron leborítva 
már csak ennek a fele. A laikus vevő még csak becsülni se 
tudja, hogy valóban annyit kapott-e, amennyit megrendelt. 
Előfordulhat, hogy nem a megrendelt minőségű tűzifát 
szállítják ki.

 
A vásárlás során – ha nagyobb címletű bankjegyből visz-

sza kell adni – kifigyelhetik, hol tartja a gyanútlan házigazda 
a pénzét és a figyelmét elterelve (vizet kérnek, WC-re, mos-
dóba mennek) megszabadítják tőle.

Hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást?

Fontolják meg a kiválónak tűnő – piaci árnál jóval kedvezőbb  9
– ajánlatot, őrizzék meg egészséges bizalmatlanságukat az áru-
sokkal szemben.

A megrendeléskor előre egyeztessenek időpontot a kiszállítás- 9
hoz, és lehetőség szerint kérjék valamelyik szomszéd vagy rokon 
segítségét, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában.

Kérjenek mérlegelést valamelyik közeli TÜZÉP telepen, vagy hi- 9
vatalos tűzifa-árusító helyen, és csak azután fizessenek, amikor 
mindent rendben találnak.

Legyenek óvatosak és otthonaikba ne engedjenek be idegene- 9
ket, így nem válhatnak trükkös tolvajok áldozatává.

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Itt a fűtési szezon, itt vannak a trükkös faárusok
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A jó idő elmúltával a fagypont alatti hőmérséklet kemény próba elé 
állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő idős 
embereket. A téli hideg idő beálltával veszélybe kerülnek a hajléktala-
nok és a fűtetlen lakásban élők. Kérjük, figyeljenek oda rájuk, működ-
jenek együtt a rendőrséggel, az önkormányzatokkal!

A hideg beköszöntével a rendőrség minden évben kiemelt figyelmet 
fordít a közterületeken élő hajléktalan személyeket fenyegető veszély-
helyzetekre, azok elhárítására.

A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőrök 
haladéktalanul gondoskodnak a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő 
hajléktalan mentővel történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást 
adnak a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a hajléktalan számára, 
amennyiben az ilyen kérdéssel fordul hozzájuk.

A rendőrök szükség esetén – a hajléktalan személy fizikai állapotá-
nak ellenőrzését követően – a rendőrség ügyeletén keresztül értesítik a 
területileg illetékes regionális diszpécserszolgálatot ameny-
nyiben a krízishelyzetben lévő hajléktalan nem ismeri a 
környéket, készpénzzel nem rendelkezik, vagy a tömeg-
közlekedési eszköz igénybevételével veszélyeztetné a kö-
zegészséget.

A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell fordítani 
a lakásukban, házukban – bármilyen okból – fűteni nem 
tudó, főleg egyedül élő, idős emberekre is. Tüzelő nélkül, 
hideg lakásban túlélési esélyeik csökkennek.

Védelmük érdekében a 
rendőrség a jelzőrendszer 
részeként a társszervekkel – 
mentőszolgálatok, katasztrófa-
védelem, a megyei és telepü-
lési önkormányzatok, jegyzők 
és polgármesterek – közösen 
felhasznál minden rendelke-
zésére álló eszközt, és együtt-
működik a közszolgáltatást 
végző szervekkel és a civil 
szervezetekkel.

Az állami intézményeken, a 
civil szervezeteken túl az egyes 
állampolgároknak is nagy sze-
repük lehet abban, hogy a ki-
hűléses halálesetek megelőz-
hetőek legyenek. Így mindenki 
nyújthat aktív segítséget a hi-
deg idő beköszöntével.

Kérjük, az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetükben élőkre, 
a legveszélyeztetettebb, tudottan magányos idős emberekre – füstöl-e 
a lakásuk kéménye – és az utcára szorult hajléktalanokra.

Kérjük, hogy amennyiben tudnak olyan emberről, akit akármilyen 
okból kihűlés veszélyeztethet, tegyenek bejelentést az ingyenesen hív-
ható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, illetve jelezzék a lakóhely 
szerint illetékes önkormányzatnak!

Kihűlés veszély
VESZéLyBEn A HAjLéKTALAnoK, AZ EgyEDüL éLő IDőSEK!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút város 
hivatalos honlapja a www.melykut.hu

Anyakönyvi események
Meghaltak:
1.  Szöllősi Gáborné Viszmeg Etelka élt 78 évet
2.  Miskolci László  élt 62 évet
3.  Fábián Zoltán  élt 47 évet
4.  Papp István Gáborné Hajdu Márta élt 65 évet
5.  Szűcs Béla élt 71 évet
6.  Varga Erzsébet élt 61 évet
 
Házasságot kötöttek:
Szeptemberben:
Seres Gabriella Ibolya és Juhász Zoltán
Októberben:
Bedekov Anna és Kakas József
Szegedi Olga és Balázs Andor
Gyetvai Tímea és Kiss Balázs
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Novemberi-decemberi rendezvények
DÁTUM ESEMény HELySZÍn REnDEZő ELéRHETőSég

november 12. Roma Kupa Sportcsarnok Roma nemzetiségi 
Önkormányzat

Burai Béla 
Tel: +36 20 203 08 40 
bela6605@gmail.com

november 19. SZEDERInDA SoK – A – DALoM 
300-an elénekelni a „Mélykút 
község szép helyen” c. dalt

Sportcsarnok Mélykúti Szederinda 
népzenei Egyesület

Börcsökné Kiss Erzsébet 
borcsokne.erzsebet@gmail.com 

70/451 48 45

november 20. Szent Erzsébet mise 
Pedagógus kórus

Szent Erzsébet 
templom

november 20. orbán szobor megáldása Zrínyi 
utcában (10 óra)

Zrínyi utca Egyházközség

november 24-28. Madár kiállítás Műv. ház Díszmadártenyésztő 
Egyesület

november 26. Egyházi bál Műv. ház Egyházközség

november 27. jubiláns Házasok megáldása Szent joachim 
templom

Egyházközség

December 4. Mikulás – futás 
(9 órás mise után)

nME geleta Mátyásné 
geletamargit@indamail.hu

30/617 81 79

December 6. Mikulás ünnepség (14 óra) Műv. ház RnÖ

December 11. Mozgáskorlátozottak évzáró 
ünnepsége

Béke étterem MME Szabó józsef 
+36/77-460-010 

mkmelykut@gmail.com

December 11. Karácsonyi kézműves foglalkozás Műv. ház noE geleta Mátyásné 
geletamargit@indamail.hu

30/617 81 79

December 16-18. Adventi lelkigyakorlat Szent joachim 
templom

Egyházközség

Az országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet 
a Készenléti Rendőrség határvadász Bevetési osztálya-
inak állományába járőrtárs beosztásba.

A Bács-Kiskun megyei toborzó csoport 2016. október 13-án a 
Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának szervezésében 
a Foglalkoztatási Osztály Jánoshalma Kölcsey u. 12. sz. épületében 
várta az érdeklődőket. 

A megjelent érdeklődők személyesen kaphattak tájékoztatást a 
határvadász-képzésre történő jelentkezés feltételeiről a szolgálatel-
látás részleteiről. 

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött a felvételi 
követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését 
várják. A felvételt nyert pályázók először moduláris képzésen vesz-
nek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs 
rész-szakképesítést szereznek. 

A résztvevők a sikeres vizsgákat követően próbaidő kikötésével 
kerülhetnek a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába. Az őr-, 
járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú jár-
őrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában 
vesznek részt. 

A tájékoztató előadás után az érdeklődők közvetlenül tehették 
fel az előadóknak a kérdéseiket.

A jelentkezőket továbbra is várják, a képzéssel kapcsolatban 
kérhetnek tájékoztatást valamennyi rendőrkapitányság, rendőrőrs 
vagy határrendészeti kirendeltség munkatársaitól, illetve a rendőr-
ség honlapján – www.police.hu – is megtalálható minden fontos 
információ döntésük meghozatalához.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Határvadászokat keresnek!
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A Mélykúti Polgárőr Egyesület 2015 augusztusában megkezdte mű-
ködését. Az egyesület egy év alatt számos feladatot látott el a telepü-
lésen. A rendőrséggel kötött megállapodás alapján együttes szolgálatot 
láttunk el, több alkalommal.

Rendezvények biztosításában vettünk részt, valamint Járőrszolgála-
tot végeztünk. Segítjük a piactér biztonságát, az általános iskola kör-
nyékén teljesítünk szolgálatot.

Tevékenységünket önkéntes alapon végezzük, szabadidőnk terhé-
re. Az egyesületet támogatásokból működik, melyet a felettes polgárőr-
szervezetektől és a Mélykúti Önkormányzattól kaptunk. Tagjainkat a 
támogatásokból fel tudtuk szerelni egyenruhákkal, eszközökkel.

Számos feladatot szeretnénk még megvalósítani, több járőrözést 
szeretnénk a településen, eszközeink is kiegészítésre szorulnak.

Tisztelettel kérnénk minden mélykúti magánszemélyt, vállalkozót,
segítsék munkánkat, hogy önkéntesen végzett feladatunkat megfelelő 

módon elláthassuk,
és ezzel elősegítsük településünk biztonságát.

Mélykúti Polgárőr Egyesület Számla sz.: 11732174 – 20007377

Tisztelettel és Köszönettel
 Mélykúti Polgárőr Egyesület vezetősége

Tisztelt Magánszemélyek, Vállalkozók!

Szépkorúak köszöntése:

október elseje az idősek világ-
napja. Ebből az alkalomból köszönt-
jük mindazokat az embereket, akik 
hosszú élet munkáját, tapasztalatait 
tudják maguk mögött. Az idei évben 
október 15-én rendezett ünnepségen 
köszöntötte az időseket Mélykút Vá-
ros Önkormányzat nevében Kovács 
Tamás polgármester. Az ünnepi mű-
sor megtekintése után ebéddel és 
baráti beszélgetéssel zárult a prog-
ram. jó egészséget, tartalmas, boldog 
életet kívánunk minden idős ember-
társunknak.

Laki jolán 90 éves Kiss Mihály 90 éves
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A Fenyő Miksa Könyvtár a „Mélykút 300 éves” és az Országos 
Könyvtári Napok programsorozat keretében a piacon játékos felada-

tokkal népszerűsítette a könyvek, az olvasás 
szeretetét. Jakity Attiláné könyvtáros 


